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30 let poté: Češi a Němci spolu v Lipsku diskutovali o budoucnosti
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra nesoucí téma „1989-2019: A CO DÁL?“ proběhla
2. listopadu 2019 v Lipsku.
Úvodní projevy vedle spolupředsedů diskusního fóra, Christiana Schmidta a Libora Roučka, pronesl také Oliver
Schenk, ministr pro federální a evropské záležitosti a vedoucí státní kanceláře svobodného státu Sasko a Karel
Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničních věcí ČR. Oliver Schenk poukázal na důležitost přeshraniční
spolupráce a to nejen v politické rovině, ale především na úrovni projektů občanské společnosti. Ty jsou
vnímány jako základní stavební kámen práce na národní úrovni. Karel Schwarzenberg shrnul vývoj českoněmeckých vztahů v historickém kontextu obsazení pohraničí a poválečného vystěhování, kdy následkem byla
silná nedůvěra na obou stranách hranice. „V současnosti stále můžeme najít smradlavé kouty nenávisti v obou
společnostech, ale už se jedná o ostrůvky, nikoliv o většinovou náladu“. Budoucnost dobrých vzájemných
vztahů leží ve vzdělání a v práci na občanské úrovni.
První panel hodnotil očekávání a přísliby roku 1989. Lidé si přáli svobodu a blahobyt, to také dostali, ale ne
všude a ne ve stejné míře. Rozdíl mezi zeměmi se ukazuje v tom, že Německo se zabývá více otázkou
sjednocení, Česká republika spíše možnostmi transformace. Otázka svobody se objevuje v obou společnostech;
ale nyní jde spíše o vytvoření ochranných mechanismů, které umožní podmínky pro svobodu a blahobyt
uchovat i v budoucnu.
V pracovních skupinách se poté diskutovalo o ekonomické transformaci a jejích dopadech, o vývoji demokracie
po roce 1989 a o rozdílech v žebříčcích hodnot.
Závěrečný panel se zabýval současným vývojem v obou zemích a otázkou, zda generační obměna přinese nové
ideály odlišné od ideálů roku 1989. Ideály roku 1989 neztratily nic ze své přitažlivosti, mladá generace je vnímá
jako stejně důležité. Je důležité bránit svobodu a demokracii, je dobré tento boj vést věcně, ovšem stejně
důležitá je vášeň pro to, co se ve společnosti děje. Jak uvedl Karl-Heinz Paqué, předseda Friedrich Naumann
Stiftung, „Není nic horšího než lhostejnost“. Zároveň je potřeba překonávat hranice a rozšiřovat tak vnímání
světa, protože změny dosáhneme vůlí spolupracovat. Lucie Smolková, regionální koordinátorka Fridays for
Future, k tomuto tématu uvedla, že je potřeba problémy vysvětlovat a hledat společná řešení, ale nevyvolávat
mezi lidmi strach.
Christian Schmidt v závěru konference vyjádřil vděčnost za sjednocenou a svobodnou Evropu, kde může každý
vyjádřit to, na čem mu záleží. Podobně Libor Rouček vyzdvihl, že hodnoty roku 1989 jsou v současnosti stejně
aktuální. Přesto bychom neměli ustrnout, protože strany, které chtějí svobodné a demokratické systémy
narušit, stále vznikají. Nicméně v demokratickém režimu by toto mělo vést k sebekritickému zhodnocení a
poučení se do budoucna. Základem lepší budoucnosti je občanské i politické vzdělávání.
Česko-německé diskusní fórum podporuje na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 dialog mezi Čechy
a Němci a pomáhá propojit všechny, kteří společně usilují o dobré sousedství a partnerství. Záštitu nad ním
převzaly obě vlády.
Jádrem diskusního fóra je výroční konference, kde se scházejí angažovaní občané, politici, vědci, ekonomové a
novináři. Téma výroční konference určuje rada – řídící grémium fóra jmenované ministry zahraničních
věcí. Předsedy diskusního fóra jsou Christian Schmidt, bývalý spolkový ministr zemědělství za Německo a Libor
Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu za Českou republiku. Výroční konference je
organizována Nadací Forum 2000 ve spolupráci s Radou Česko-německého diskusního fóra a Česko-německým
fondem budoucnosti v rámci dlouhodobé spolupráce na projektech podporujících česko-německé vztahy.
Kontakt pro novináře: Libuše Sovadinová, libuse.sovadinova@forum2000.cz, tel: +420602685778.

